
em revista

P
U

B
L
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 C
O

L
É
G

IO
 J

A
R

D
IM

 A
N

C
H

IE
T
A

  
/ 
 N

º 
2
6
  

em revistaem revista

VISITAS DE CAMPO
Concretizando o

conhecimento

página 6

PALAVRA DA
COORDENAÇÃO

Como andam as emoções
das nossas crianças?

PROJETOS
PEDAGÓGICOS

Saiba o que
acontece no CJA

MOMENTOS CJA
Momentos marcantes

da família CJA

P
U

B
L
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 C
O

L
É
G

IO
 J

A
R

D
IM

 A
N

C
H

IE
T
A

  
/ 
 N

º 
2
6
  

!?

GARANTIR A BASE PENSANDO NO TODO

Saber CONHECER

Saber FAZER

Saber SER

Saber CONVIVER

UMA PARCERIA

CARGA HORÁRIA SEMANAL

Infantil III 
1° e 2° períodos
1° e 2° anos (processo de alfabetização)
3° ano
4° e 5° anos 
6° ao 9° anos 

aula semanal de 30 min
aulas semanais 30 min
aulas semanais 40 min
aulas semanais (uma de 40 min e uma de 1 hora)
aulas semanais (duas de 40 min e uma de 1h)
aulas semanais (2 encontros de 1h30)

Oferecendo para crianças e jovens o ensino da língua inglesa com qualidade e 

mostrando resultados visíveis aos alunos e a todos que os cercam. Aqui os alunos 

estudam com livros da , que são usados pelas Cambridge University Press

melhores instituições de ensino de idiomas do mundo. Com uma carga horária 

diferenciada e gradativa, os alunos desenvolvem todas as habilidades 

necessárias para a comunicação no idioma:

Hippo and Friends – Educação Infantil

A metodologia utilizada aumenta as habilidades 

de pensamento e concentração.

Guess What! – Ensino Fundamental I 

O curso é recheado de atividades práticas 

conectando o Inglês com o mundo.

More! - Ensino Fundamental II

Explorando os valores sociais, aprimora as 

habilidades de raciocínio dos jovens, treinando 

sua memória enquanto aprimora as habilidades 

no idioma. 

1
2
2
2
3
4
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     Uma pergunta que muito me 

desafia é: O que o Anchieta faz 

diferente dos outros colégios? A 

primeira palavra que me surge é a 

H U M A N I Z A Ç Ã O .  N o s s a  

incansável busca é para que cada 

família se sinta especial em suas 

demandas, que cada aluno não 

enxergue o conteúdo como uma 

simples repetição de informações e 

que, o carinho e o sorriso de todos os 

colaboradores, sejam as lembranças 

que fiquem com o passar dos anos. 

Quando temos este propósito de 

maneira clara, toda a equipe de 

profissionais respira este cuidado. 

 Acreditamos que hoje, as 

EMOÇÕES e as RELAÇÕES são a 

chave para a construção de um ser 

humano sereno, equilibrado e 

capacitado a enfrentar as várias 

situações que a vida nos apresenta e, 

os conteúdos escolares precisam 

“conversar” com estas questões. E é 

essa interação dos SABERES 

ESCOLARES com os SABERES 

E M O C I O N A I S  q u e  i r e m o s  

apresentar nesta revista. 

Boa leitura!

Ana Paula K. Zanella

Diretora - CJA

Rua Abílio Costa, 69 - Sta. Mônica 
Fpolis/SC - CEP: 88037-150
(48) 3234-5174 
www.cjanchieta.com.br

Diretora Geral

Ana Paula K. Zanella
contato@cjanchieta.com.br

Diretora Pedagógica

Chirlei Lima
chirlei@cjanchieta.com.br

Coordenadora Pedagógica

Karina Clemente
karina@cjanchieta.com.br

Coordenadora Administrativa 

Daniela Machado
daniela@cjanchieta.com.br

Coordenadora Infantil e Fund. I

Juziene Coelho
juziene@cjanchieta.com.br

CAPA  Turmas do 4º ano em visita|

 às Fortalezas da Ilha de Santa Catarina
FOTO Ana Claudia Machado| 

MOMENTOS CJA
Momentos marcantes 
para família CJA

4

6

8

DESTAQUES

VISITAS DE
CAMPO
Concretizando o
conhecimento

A

PROJETOS
PEDAGÓGICOS
Saiba o que acontece
no CJA

em revista

Pé na
Trilha

"Encarar  trilhas é uma oportunidade de experimentar a vida na sua qualificação mais nobre e natural".

Zeferino e Carlson (2005) 

Pé na Trilha é um projeto gratuito que 

envolve alunos, pais e professores, 

estabelecendo percursos e promovendo a 

harmonização da comunidade escolar com o 

meio ambiente durante um Sábado. 

Educação Ecológica e integração família-escola são norteadores da 

iniciativa e somam-se a outros objetivos como aprendizados 

temáticos e a valorização das belezas naturais de nossa região.

Dialogar e refletir sobre habilidades e conhecimentos essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver é a temática dos encontros do 

Time de educadores do CJA. Em momentos de trocas de ideias e 

aperfeiçoamento, os educadores trazem os conhecimentos de 

aptidões da prática pedagógica, envolvendo as áreas cognitivas, 

AQUI APRENDI....

Quais 
as partes
de uma 
flor e 
suas
principais 
funções.

4° Ano

Que construindo um terrário 
aprendemos sobre os tipos
de solo e como uma planta
se desenvolve. 3° Ano

Num parque aquático também aprendemos 
a trabalhar em equipe! 6° ao 9° anos

Como se constrói 
e para que serve
um Nível Topográfico
a Laser. Mtm e Geo
unidas nas aulas do 
9o ano ensinando 
Cálculo de Área e 
Medições de Solo.

9° ano

FORMAÇÃO
CONTINUADACJA
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Saúde e preparação física
Consciência corporal
Valorização do trabalho em equipe

CJA



VISITAS DE CAMPO
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Autoconfiança e autodisciplina
Humildade e respeito ao outro
Consciência corporalCAPOEIRACJA

5°Ano

Estudando os VERTEBRADOS, as turmas do 2º 
período conheceram o Projeto TAMAR, onde são 
feitas pesquisas, conservação e manejo das cinco 
espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no 
Brasil, todas ameaçadas de extinção. 

A EVOLUÇÃO DOS VERTEBRADOS
2°Período

SANEAMENTO BÁSICO
Após uma saída de estudos até a Estação de 

Tratamento de Água da Lagoa do Peri e com os 

olhares voltados para a situação do 

saneamento básico no país, os alunos 

utilizaram a teoria para realizar a experiência 

de FILTRAÇÃO e DECANTAÇÃO da Água. 

.

Proporcionar momentos de estudo sobre os aspectos 

históricos do Forte São José da Ponta Grossa e do Forte de 

Santana, responsáveis por parte do sistema de defesa da 

FLORIANÓPOLIS COLONIAL, foi o foco da visita de 

campo envolvendo as disciplinas de História e Geografia no 

projeto  “DE  VOLTA  AO  PASSADO”.

FORTALEZAS

Zoológico Santur

4°Ano

2°Ano

5°Ano

As turmas do 2º ano foram à cidade 
de Camboriú em um estudo sobre 
as característica dos animais. 

Ratones
Imbituba/ Laguna
Eletrosul
Pontos Históricos Floripa

Museu Cruz e Sousa 
                                               3°Ano

Conhecer a nossa história e da nossa 

cidade faz parte do objetivo desta visita 

ao Museu Cruz e Sousa.

Gruta de Botuverá 6°Ano

A maior e mais ornamentada gruta aberta à visitação 
de SC, composta por vários espeleotemas e com 
salões que alcançam até 20 metros de altura foi 
visitada pelo alunos.

Fábrica de Tecidos Renaux View 
- Brusque 6°Ano

O processo de transformação do algodão bruto em 
tecido e o estudo de conceitos como Produção e 
Manufatura foram observados  in loco pelos alunos 
nesta visita de campo.



O fantástico mundo
do Circo
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Exercício de expressão
Coordenação e controle
Estimula criatividade 

Vivenciar  a  cultura
e as manifestações folclóricas de nossa 
região é o objetivo do estudo e apresentação 
do BOI DE MAMÃO e seus personagens, 
objetivando um trabalho coletivo com a 
discussão, a troca e a interação entre os 
alunos de Infantil III e de 3os anos, 
resgatando a memória e a continuidade do 
patrimônio histórico-cultural Ilhéu.

Alfabetização
1° Ano

Boi de Mamão
3° Ano e
Infantil III 

Curiosos por natureza
Infantil III

Por acreditarmos que 
o faz de  conta
tem papel fundamental no processo 
de alfabetização infantil, todos os 
anos, as turmas de 1o ano do 
Colégio Jardim Anchieta iniciam a 
construção da leitura e da escrita, 
conhecendo cada letra de maneira

                        lúdica e criativa. A cada letra, uma 
descoberta, uma novidade, enriquecendo muito o 
processo de aprendizagem.

Infantil I

ESTILISMOCJA

A turma do Infantil 
I sendo apresentada   
a o  e n c a n t a d o r  
mundo do circo. Os 
alunos prepararam 
um espetáculo que 
até  hoje  a legra  
crianças e adultos. 

9

As turmas do Infatil III estudaram a classe dos aracnídeos com o auxilio de 

retroprojetores para um entendimento mais dinâmico e realista do assunto.

Através das encenações musicadas exercitamos a imaginação e a 
criatividade,  ferramentas essenciais para o desenvolvimento 
cognitivo. 
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Cores, Formas e Sabores Infantil II

 As cores, as formas, os conceitos de sabores e as texturas estão 
presentes em todos os ambientes em que as crianças vivem e, 
conhecê-los, significa apropriar-se de mais conhecimentos. 



Densidades dos Líquidos
9º Ano 

As diferentes densidades dos 

líquidos foi alvo de experiência 

realizada pelos alunos. Nas 

aulas de Ciências, a teoria dos 

l i v r o s  g a n h a  v i d a  n o  

laboratório.

Nossa Visão
5º Ano  

PROERD

7º Ano

Segurança no Trânsito
2° Ano

Com a visita da Polícia Militar para abordar o assunto SEGURANÇA no 

TRÂNSITO, a aula de Geografia ficou mais interessantes. A palestra 

veio seguida de atividades lúdicas, onde os estudantes aprenderam 

brincando sobre o que é certo ou errado nas ruas. Seguindo as regras, 

todos podem colaborar fazendo a sua parte!
11

Batalha Naval
6º Ano  

Você sabia que o jogo BATALHA 

Naval pode ser muito útil nas 

aulas de Matemática? Foi isso 

que comprovaram os alunos do 

6º ano em sala de aula.

Fósseis

5º Ano  

A diferença entre os Fósseis animais e 

vegetais levou os alunos a fabricar o 

seu próprio fóssil. Em uma aula 

bastante prática e divertida, cada 

estudante usou da criatividade para a  

              sua produção.

4º Ano  

As lendas da Região Sul foram objeto de estudo no resgate 

cultural promovido pelas  turmas de 4o ano.

Lendas da Região Sul

A participação com louvor dos 

alunos do Colégio Jardim 

Anchie ta  na  Ol impíada  

Brasileira de Matemática já é 

tradição. o CJA foi com tudo, 

emplacando 9 representantes 

do Ens. Fundamental II na 2° 

etapa da olimpíada estadual e 4 

alunos no campeonato federal.

6° ao 9° Anos

Olimpíadas de Matemática

`
`

Olimpíada 
Brasileira de 
Matemática

Dia de Integração - Parque Aquático
Ens. Fundamental II

Com o objetivo de uma total harmonia entre os alunos 

dos grupos de 6º ao 9º anos, o dia de integração visa um 

fortalecimento dos laços de amizade, promovendo 

ações que, durante o ano letivo,  se transformam em 

discussões sobre assuntos como Bullying e respeito.

Cinema & Vídeo
- (RE)CONTOS HISTÓRICOS -

Festival de Cinema e Vídeo 6° ao 9° Anos

A produção de um audiovisual traz 

muitos pontos de vista que, trabalhados 

em grupo, transforma-se numa ideia 

única, uma reflexão coletiva.  

Desde a escolha do tema RECONTOS HISTÓRICOS, 24 curtas foram produzidos 

pelos alunos do FII, fornecendo material para 13° Festival de Cinema & Vídeo CJA, 

onde os curtas concorreram entre si por premiações em diversas categorias.

O experimento da câmara escura mostra a imagem invertida dos objetos, semelhante ao 
mecanismo da nossa visão. Teoria e prática unidas pelos alunos.

10

O PROERD - Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência é 

motivo de orgulho do CJA. Com 

duração de 4 meses, ministrado por 

policiais militares capacitados em 

parceria com os professores, mostra 

ao estudante com se manter longe das 

más companhias, evitar a violência e 

dizer não ao uso de drogas.

 A coragem dos alunos 
os fez segurar na mão 
uma Snake Tangerine, 
provando que nem toda 
serpente colorida é 
perigosa.

6° ao 9° Anos

Serpentes



PALAVRA DA COORDENAÇÃO

C      omo andam as emoções das nossas crianças?

 Segundo Daniel Goleman a inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender, controlar e modificar o seu 
próprio estado emocional ou o de outra pessoa.
Quando temos consciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pontos fortes e pontos fracos, ficamos 
mais aptos a lidar com as frustrações, os desafios e obstáculos. Hoje, uma das grandes preocupações dos educadores, é a nítida 
dificuldade que as crianças e jovens apresentam em não saberem administrar suas emoções.
A falta de espaços livres para brincar e aprender com situações cotidianas onde as vivências das crianças eram compartilhadas 
de forma significativa, as famílias não mais tão numerosas (muito do que se aprendia acontecia através da convivência com os 
irmãos), os pais e mães que trabalham em período integral, são fatores que levam o aprendizado das RELAÇÕES para dentro 
da escola, com os colegas de classe.
 Nós, pais, mães ou professores, não fomos educados para entender as nossas emoções e os nossos sentimentos e esse é 
um trabalho que devemos assumir a responsabilidade. Precisamos estar preparados para ensinar filhos e alunos a lidarem com 
os sentimentos. O comportamento humano é uma caixinha de surpresas e, para lidar muito bem com as emoções, existem 
algumas habilidades que precisam ser trabalhadas no desenvolvimento da Inteligência Emocional:

O Autoconhecimento é a capacidade de reconhecer as próprias emoções e sentimentos. Ao não identificar ou até mesmo 
negar certas emoções, não aceita que sente inveja, rancor e, o primeiro passo, é permitir-se conhecer. Pessoas que buscam o 
autoconhecimento tornam-se melhores “pilotos” de suas vidas. 

O Autocontrole é a habilidade que possuímos em lidar com os próprios sentimentos. Por exemplo, sentir raiva faz parte de 
nossas emoções, só precisamos saber como canalizá-la de maneira que não nos prejudique ou faça mal aos outros.  

Motivação é assumir o protagonismo da sua vida, não esperar que os outros o coloquem para cima. É encontrar motivos para 
gerar ações positivas para sua vida. É correr atrás dos seus objetivos com otimismo e força de vontade.

Habilidade Social é a capacidade de interação com outras pessoas. Saber se comunicar, saber ouvir, expressar suas emoções 
sem machucar os outros. Entender o contexto das coisas, ter um olhar crítico, e cuidar para que não seja atingido e 
influenciado por vibrações negativas.

Empatia é saber se colocar no lugar do outro. Procurar saber porque a pessoa se comporta daquele jeito, conseguindo assim, 
construir relacionamentos interpessoais mais saudáveis e não levar as coisas para o lado pessoal.

 Enfim, a Inteligência Emocional é algo que pode ser desenvolvido, treinado e aprimorado através de novos hábitos, 
novas formas de pensar e novos comportamentos. Lembre-se, somos exemplos, as crianças e jovens aprendem por imitação e, 
se queremos que eles sejam inteligentes emocionalmente, façamos por onde, e busquemos nosso equilíbrio. 

“Pais e escola, cada um à sua maneira e desde sempre, buscando o melhor para nossas crianças e adolescentes.”

Inteligência Emocional
Juziene Coelho - Coordenadora Pedagógica

Para saber mais: www.cjanchieta.com.br 

NÃO PERCA AS DATAS - Início das Aulas:

11/Fev/19

04/Fev/19 07/Fev/19

06/Fev/19

Ouvimos
histórias
cantadas 
na casa
do Parque

Na BIBLIOTECA do CJA
Pesquisamos
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Damos nossos 
primeiros 
passos como
leitores

Entramos no mundo 

da fantasia...

Trabalhamos 
em grupos

Nossa família, nosso tudo!
Os eventos dedicados à família são os momentos mais aguardados pelos alunos CJA. Confira:

Feira do
Conhecimento

1312
Oficina de PIPAS - Dia dos Pais
Apresentação Ed. Infantil - Dia das Mães

- 2° ao 9° Anos

- 1° Anos

- Infantil III, 1° e 2° Períodos

- Infantil, Infantil I e II
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A galera do TURNO INTEGRAL que participa da turma 
da Brinquedoteca foi ao mercado, em parceria com a 
cantina da TIA DENISE,  aprender sobre a importância 
de uma alimentação saudável e sem agrotóxicos. Depois 
da aventura, prepararam e saborearam  uma deliciosa 
refeição.

BRINQUEDOTECA

A turma da Brinquedoteca deu a 
volta ao mundo estudando. Eles 
conheceram diferentes culturas e 
comidas típicas de vários países.

Entre as descobertas sobre vários 
países, os alunos se encantaram com  
as MATRIOSKAS, um brinquedo 
tradicional  da Rússia. Como gostam 
de colocar a mão na massa, cada 
aluno confeccionou a sua para levar 
para casa..
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É TETRA !!!!!  Nossos alunos do Fundamental 
II conquistaram mais um título nos Jogos 
Interescolares. Confira alguns momentos 
desta conquista!

JOGOS INTERESCOLARES


